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B á n  z s ó f i a

drón
Vojnich Erzsébetnek

nem számítasz rá, de előfordul, hogy egy idegen városban kinézel az ablakon, és 
a járdán meglátsz egy élettelenül terpeszkedő testet. a szoknyája felcsúszik, sze-
mérmetlenül felfedi, sőt, felkínálja magát, mint valami élőhelyét elhagyó najád, 
rekedten suttogja, gyere, nyaljál ki, nem fogok ellenkezni, nem fogok kapálózni, 
karmolni, csak lehunyom a szemem, a szétnyílt combjaim nyeglén kitekert, furcsa 
pózban, de ez téged ne riasszon el, ne húzódj vissza a szállodaszoba sötét hűvö-
sébe, ne rántsd be a spalettákat, ne tárcsázd idegesen a room service-t, hogy hozza-
nak gyorsan egy kontinentális reggelinél kiadósabb, súlyosabb valamit, mert e 
látványhoz nem passzol sem a plasztik minijam, sem az üres croissant, s még ke-
vésbé az english Breakfast tea néven elhíresült botrány, amelyet a srí lanka-i 
teaültetvényeken robotoló munkások műszak után összesöpörnek a földről, majd 
kis akkurátus filteres tasakokba zacskózzák és elküldik volt rabtartóiknak, igyá-
tok, drágáim, ezt a söpredéket, és képzeljétek, sőt, higgyétek, hogy ez az igazi, 
kezdjétek hitvány napjaitokat abban a tudatban, hogy megismertétek a tealevelek 
ősi titkát, hogy a vastag, fehér lepedék, ami a nyelvetekre telepszik, nem más, 
mint a füstös teafű testes, rétegzett ízkomplexuma, higgyétek, hogy megtaláltátok 
a szerelmet egy felfújható guminő gumiszagú nyílásában, melyről egy pillanatig 
sem jut eszetekbe a trópusi őserdőkben kaucsukfákra felmászó kaucsukgyűjtő 
munkások csípős mustáros izzadságszaga, hanem csak az, hogy most, most végre 
élvezhetsz, hogy beszagolhatsz egy még erős, de már nem létező birodalom szo-
kás- és ízvilágába, hogy a tajtékos, vad hullámok, az ellenszél és a geopolitikai 
pech, vagyis hogy mindenek ellenére, mégis részese lehetsz egy birodalom utolsó, 
földi bizonyítékának, mi több, maradványának, a teázás ünnepélyes rítusának, a 
tea ünnepének, nos, ekkor, tisztában kell lenned azzal a körülménnyel, hogy amit 
a tasakból benyelsz, az nem más, mint egy távoli földrész simára polírozott, 
szofisztikáltan bonyolult bosszúja, amely a felszínes nyugat affektált utazásait az 
idők végezetéig mérgezni fogja, annak lassú, fokozatos halálát okozva. 

de még ennél is fontosabb, hogy tisztában legyél avval, ha az odalent eléd táru-
ló látványtól mégis riadtan visszahőkölnél, akkor palpitáló szívednek nem ez a 
nyápic reggeli való, ami a kontinenst nap mint nap finoman porig alázza, hanem 
nagy mennyiségű, zsírtól fénylő szalonna, földsárga, remegő tojásrántotta, sültkol-
bász, véres- és májashurka, csípős, ecetes paprika, omlós, vastag kérgű, barnára sült 
fehér kenyér, jó erős feketekávé és pálinka, hogy helyre tegye, sőt kiszorítsa a gyo-
morremegést, az émelygést, hogy átvegye a helyét, a szerepét, és robusztus jelenlé-
tével elűzze a rémületet, amely erőt vesz rajtad arra a gondolatra, hogy az a magá-
nyos, felcsúszott szoknyájú, széttárt combú, hínáros najád akár te magad is lehetnél. 
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erre a gondolatra, nem, nem is gondolatra, hanem inkább hirtelen nyilalló, 
éles fájdalomra, mondjuk, mint amikor a dinnyevágó késsel belehasítasz a nagy-
ujjad tövébe, szinte leszelve azt a vöröslő dinnyecikkellyel együtt, nos, erre a gon-
dolatra nem hőkölsz vissza a még befüggönyözött, hűvös szobád mélyére, hanem 
az ablakban könyökölve, az alant elterülő táj fölött mozdulatlanul lebegve, mint 
egy hideg drón, gyakorlatilag az ablakpárkányhoz szegezve követed a zuhanás 
utáni eseményeket, de nem kronologikusan, mert itt kronosz maga is elutazott, 
fapados szabadságra ment, így az események egyetlen pillanattá, egyetlen éles 
képpé sűrűsödnek, amelyet te most isteni nézetből, God’s eye-view látsz, mint aki, 
ha nagyon akarna, akár bele is avatkozhatna, mint aki mondhatná, mondhatta 
volna, ma ne indulj el otthonról, hallgass rám, nem jó a csillagállás, vagy ha már 
elindulsz, ne ezt a szinte túl rövid, enyhén fodros szegélyű, laza esésű szoknyát 
vedd fel, vagy ha már felveszed, ne a kifakult, agyonmosott, hússzínű calvin 
klein bugyidat húzd, hanem azt az új feketét, amelynek szemtelen kis csipkebe-
tétje pont ott középen, csak kihagyásosan takar, mintha mondhatnád, kicsit kelle-
metlen, kioktató hangon, mindig olyan bugyi legyen rajtad, amilyenben nem szé-
gyellsz meghalni, amilyenben, ha estedben, szinte lassított felvételben, felcsúszik 
a combodon a szoknya, nem bánod, ha minden egyes járókelő, minden elsőnapos 
mentőstanonc és minden szállodaablakból kikönyöklő élményvadász látni fogja 
felsejleni a boldogság partjait, hogy a gipszfűrésszel egyre feljebb hatoló ortopédus 
orvos lelkesítőnek szánt, évekkel korábbi szavait idézzem, míg a rózsazsínű, 
combtőig érő lábgipszet eltávolította, mindjárt odaérünk, rikkantotta biztatóan, a 
boldogság partjaihoz!, már csak egy kis kitartás, mindjárt megleszünk!, és lehunyt 
pillád mögül – mert persze oda nem, csak a mások halálára mersz ránézni – csak 
azt kérted a kegyes istenektől, hogy ott, még mielőtt partot érne, horgonyozzon le 
az a fűrész; 

mintha mondhatnád, hogy ma ne, ma ne arra menj, talán az árnyas, hűsebb 
utcák jobban szolgálnak majd; mintha mondhatnád, hogy higgye el, te onnan 
fölülről tisztán látod a térképrajzolatot, és emitt bizonyos baljós besűrűsödések 
észlelhetők, mint sötétlő árnyak a lét ct-jén; mintha mondhatnál bármit is, ami-
kor mondani nem, csak meredten nézni, látni lehet. látni, aminek közelije nincs, 
csak felülnézete. Mert ha túl közel mész, rádermedsz, mint jégvirág a fagyos 
ablaküvegre. 

látod, mintha még mindig álmodva, mintha még tartana az idegen városban 
eltöltött éjszaka, látod a rohammentősök és rendőrök sebes érkezését, a seregek 
felvonultatását, látod, hogy első dolguk paravánokkal diszkréten elkeríteni a 
helyszínt, mert már a haldoklás is, de a halál végképp magánügy, privátszféra, s 
ők kegyesen védik, védelmezik a testnek ezt az utolsó jogát – csak a felülnézettel, 
avval nem számolnak, de mindenre nem juthat gondolat s akarat, sietni kell, 
mert kronosz váratlanul megtért sétaútjáról, és in flagranti, szűkmarkúan, félté-
kenyen méri a kincsét. 

Mi lesz már, gyerünk, mondanád, ha mondhatnál bármit is, amikor mondani 
nem, csak meredten nézni, látni lehet. látni, aminek közelije nincs, csak felülné-
zete. 

a flaszter közönsége zúgolódik, pipiskedik, a paravánoktól nem lát, a pénzé-
ért semmit sem kap, pedig a színpad előtti térben tobzódik, oda szól a jegye, 
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látni akar, csápolni, megdöbbenni, borzongani, így meg csak az üres szotyihéj, a 
kiborult pattogatott kukorica; végül eloldalognak, hát igen, mi tagadás, ezúttal 
nem ők jártak jól, hanem a kakasülő népe, nincs igazság. 

elektromos cintányérok a szívre, kiáltás, kisülés, semmi, újabb löket, gyerünk, 
a harcos hangosan kiáltja a kívánt erősséget, kisülés, semmi, na még egyszer, és 
igen, bemozdul az élettelen vonal, a flegma flatline tétován táncolni kezd, de épp-
hogy, mint aki halkan suttogja, nem kapok levegőt, adjatok levegőt, levegőt, s 
ekkor, ebben az elkerített privátszférában az élni akaró mellkasára szíjazzák az 
oxigénpumpát, testét hordágyra emelik, mint hős harcost a díszes pajzsra, s élet-
telenül lelógó karjait gyengéden, de határozottan a pumpára kötözik, hogy ne 
legyenek útban, amikor a rohamkocsiba végül beemelik, s mindez felülnézetből a 
megszólalásig úgy néz ki, mint aki egy ajándékba kapott túlméretezett csomagot, 
egy óriásteddyt szorongat, mint aki azt mondja, ezt nem adom, inkább ezzel te-
messetek, de ezt nem, ez az enyém, az életem, levegőm, viszem, ahová kell, de 
nem eresztem, már-már komikus látvány, de nincs idő kacagni, mert ekkor a 
helyszínre kivonult rendőrök sietve összeszedik a nő slowmóban széthajigált pa-
pírjait, akkurátus paksamétába gyűjtik, táskába teszik, eltávolítják a még fellelhe-
tő nyomokat, megtisztítják a terepet, összeszedik a paravánokat, s mint egy haj-
szolt vándorcirkusz, már sietnek is a következő helyszínre elkápráztatni a még 
mit sem sejtő, mert semmit sem látó közönséget. 

Mintha mondhatnál bármit is.


